PROJEKT EVVOLUCE
ZVE UČITELE 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
NA SEMINÁŘ K VÝUCE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT
31. 5. 2012 od 9:00 -13:00 hodin
Stanice pro zraněné živočichy ve Voticích, Zámecká ulice 810, 259 01

OD 9:00- 10:45 CUKR A BIČ
Vzdělávací období: 2. období 2. stupně (8. a 9. třída)
Průřezová témata: Environmentální výchova, Výchova demokratického občana
Předměty: Dějepis, Občanská výchova
Anotace: Za dobu své existence lidstvo objevilo mnoho způsobů, jak si vládnout. Ale na to, jaký je nejlepší způsob
společenského zřízení, nikdy nepanoval jednotný názor. Výukový balíček představuje ty nejrozšířenější způsoby
vládnutí, pro zamyšlení uvede méně známé příklady.
Největší pozornost je věnována demokracii, její historii, přednostem a slabinám. Prostor ovšem dostanou názory
společenských hnutí jako např. anarchismus, punk, hnutí skinheads, feminismus, hippies, Děti Země apod., ke kterým
se dnešní mladá generace mnohdy hlásí, aniž by znala myšlenkové pozadí a společenské a historické souvislosti.

OD 11:00-13:00 VZKAZ V LÁHVI
Vzdělávací období: 1. období 2. stupně
Průřezová témata: Mediální výchova; Environmentální výchova
Předmět: český jazyk
Anotace: Zamyslíme se nad tím, jak zcela běžnou věc, jakou je pití vody, ovlivňuje reklama. Zapátráme v historii po
způsobech přepravování a přenášení vody a zaměříme se na fenomén dneška – PET láhev. Vzápětí se z nás stanou
mediální experti řešící zapeklité reklamní kampaně vztahující se k vodě.

Na semináři vám představíme výukové balíčky,
které zahrnují průřezová témata Multikulturní
Na závěr semináře obdrží zdarma zástupce každé školy po jednom z výše uvedených výukových balíčků.
Seminář je bezplatný, malé občerstvení zajištěno. Každý účastník obdrží potvrzení o účasti.
Lektoři: Mgr. Bára Paulerová, Mgr. Josef Makoč
Na seminář je nutné se přihlásit zasláním následující závazné přihlášky poštou!

Vyplněnou a razítkem potvrzenou přihlášku zasílejte poštou na adresu:
CEV Ochrany fauny ČR, Farského 887, 390 02 Tábor
Tel.: 731 / 738 225, E-mail: info@evvoluce.cz, www.evvoluce.cz
Po doručení přihlášky bude do týdne zaslán potvrzovací e-mail na uvedenou e-mailovou adresu v přihlášce.
V případě nepotvrzení účasti nejste na seminář přihlášeni. Kapacita semináře je omezena.
Závazná přihláška zájemce o bezplatný seminář
31. 5. 2012 Cukr a bič, Vzkaz v láhvi Ve Stanici pro zraněné živočichy ve Voticích
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/08.0072
Název projektu: Environmentální výchova a průřezová témata na klíč
Příjmení (titul)
Jméno
Kontaktní e-mail
Adresa trvalého bydliště
Nejvyšší dosažené vzdělání
Současná pracovní pozice
Kontaktní telefon
Datum a místo narození
Jakým způsobem využiji získané
znalosti?
Beru na vědomí, že kurz bude v jednom pracovním dni trvat 5 vyučovacích hodin a zavazuji se zúčastnit všech výukových hodin.
Jsem seznámen s tím, že náklady na (např. cestovné) …….. půjdou na vrub účastníka kurzu (resp. jeho zaměstnavatele).
Souhlasím s využitím poskytnutých osobních dat a fotodokumentace výhradně pro účely realizace, hodnocení projektu a propagace.

V...................................

dne

.................................

Podpis zájemce ......................................................

Zaměstnavatel
Název
Adresa
Statutární zástupce
Potvrzujeme, že jmenovaného zaměstnance uvolníme z pracovního procesu tak, aby se mohl zúčastnit bez omezení všech výukových hodin
kurzu v jednom pracovním dni.

V...................................

dne

................................. Podpis a razítko zaměstnavatele ..........................................

